
Teleskopické stožáry s.r.o. nabízejí  
 

Teleskopické osvětlovací stožáry TVS – ryze česká výroba  
 

Ovládání - stožár - reflektorová hlavice jsou certifikovány  

Strojírenským zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou 

dle platných norem a nařízení vlády, také na 

elektromagnetickou kompatibilitu – rušení příjmu rádiových 

vln 
 

Do konce roku mimořádná sleva 20% 
 

Jsme schopni dodávat stožáry v nejkomplexnější nabídce na trhu a 

přizpůsobit se potřebám zákazníka. 

Výroba stožárů i montáž na zakázku dle přání zákazníka. 
 

Zakázková délka stožáru podle skutečného rozměru vozidla. 
 

Výkon a typ reflektorů podle vašeho přání a na míru vašeho vozidla. 
 

Napájení 12V,24V, 230V 
 

Max. svítivost  12V – 4x60W – 14 000Lm 

    24V – 4x100W – 30 000Lm 

    230V – 2x200W – 56 000Lm 

Připravujeme   230V – 4x100W – 60 000Lm 

Vysouvání vzduchem z vozidla, nebo pomocí kompresoru  

12V,24V,230V 

Dálkově rádiově ovládaná reflektorová hlavice, možnost: 

automatického složení do parkovací polohy – 5 kanál DO 

automatického složení po zhasnutí reflektorů 

automatické složení celého stožáru po odbrždění park. brzdy 

blokace stožáru proti vysunutí pod překážkou 

Zajištění kompletního záručního i pozáručního servisu. 

Stožár si můžete sami zamontovat, nebo vám rádi zajistíme montáž. 

Podrobnosti v souboru POMŮCKA PRO VÝBĚR STOŽÁRU 

nebo na www.teleskopickestozary.cz 

http://www.teleskopickestozary.cz/


Připravované novinky na rok 2019 

Od nového roku plánujeme výměnu spirálního kabelu ve stožáru, aby 

součástí bylo také 8 datových vodičů. 

Bude tak možné reflektorovou hlavici doplnit o kameru, umožňující 

nahrávaní místa události, případně o další periferie. 

Reflektorovou hlavici bude možné doplnit nástavcem s pytlem na 

měření větru a pozičním světlem, pro zajištění přistání vrtulníku. 

 Ovládací skříňka stožáru bude montovaná přímo u teleskopu, aby 

nedocházelo ke ztrátám na průtoku vzduchu a napětí při použití 

reflektorů 24V. 

Ovládání vysouvání a reflektorů pak bude přímo na panelu čerpadla, 

nebo na pomocném panelu v prostoru čerpadla. 

Bude nové dálkové ovládání reflektorové hlavice s velkoplošnými 

tlačítky. 

POKUD CHCETE MÍT NA SVÉM VOZIDLE NAMONTOVANÝ 

ČESKÝ STOŽÁR  S CELKOVOU CERTIFIKACÍ POŽADUJTE 

STOŽÁRY TVS OD FIRMY TELESKOPICKÉ STOŽÁRY s.r.o.  

NA NAŠICH STOŽÁRECH JSOU Z ČÍNY POUZE REFLEKTORY  

Teleskopické stožáry vyrábíme 16 let, celkem je namontováno kolem 

1000ks stožárů všech typů. 

Za 16 let výroby nikdy nebyla provedena oprava za úplatu. 

Pokud bylo nutné v záruce či po záruce stožár opravit, nikdy nikdo 

neplatil. 

Neplatí samozřejmě pro zlomeniny a výměny reflektorů. 

 

 

 

 

 



Akumulátorové požární LED světlomety s výkonem 

20W, 30W, 50W, 100W 

Na objednávky skladových zásob do konce roku nabízíme 

mimořádnou slevu 15%. 

Kdo dřív přijde – lépe koupí. 

Malé, lehké, kompaktní provedení 

IP65 Odolné proti stříkající vodě 

Nabíjení 230V/12V-24V 

Lehké Li-on akumulátory 

Dlouhá výdrž na jedno nabití 4-10h dle typu 

Možnost stmívání ve třech stupních  dle typu 

 

Možnost červeného výstražného blikání - dle typu – vysoká výstražná 

schopnost při dopravních nehodách 

Možnost postavit na zem na přiložený stojánek – při požáru podsvícení 

spalin v únikových cestách 

Možnost přišroubovat na jakýkoliv stativ se závitem M6 

Podrobnosti v souboru:  AKU LED 2019 

nebo na www.teleskopickestozary.cz 

 

Většinu reflektorů máme trvale skladem 

Větší odběry zajistíme po dohodě. 

 

 

http://www.teleskopickestozary.cz/


Výměny pevných reflektorových hlavic na všech typech 

stožárů. 

Sleva 15% z běžné ceny reflektorové hlavice dle ceníku. 

Pro stožáry TVS bude cena konečná 

Pro stožáry Teklite, Fireco atd. s přechodovým dílem v ceně  

1500,-Kč bez DPH 

Pevné hlavice, tzv. pouliční lampy je možné vyměnit za jakoukoliv 

automatickou hlavici v naší nabídce. 

Všechny teleskopické stožáry TVS je také možné doplnit modulem 

automatického spuštění po odbrždění parkovací brzdy v ceně 4000,-Kč bez 

DPH 

Podrobnosti v souboru POMŮCKA PRO VÝBĚR STOŽÁRU 

nebo na www.teleskopickestozary.cz 

Výměny reflektorů na automatických hlavicích  

Na všech automatických hlavicích je možné vyměnit 

halogenové reflektory za LED 230V nebo 24V 

Přestavba hlavice a výměna reflektorů: 

2x100W/230V 26 000lm   17 608,-Kč bez DPH 

2x200W/230V 56 000lm   22 517,-Kč bez DPH 

4x60W/24V 20 000lm   14 106,-Kč bez DPH 

4x80W/24V 26 000lm   18 307,-Kč bez DPH 

S pozdravem  

OHNI ZMAR 

kolega hasič Stanislav Šimral hasiči Chodov 

jednatel společnosti 

www.teleskopickestozary.cz 

www.rescop.cz 

http://www.teleskopickestozary.cz/
http://www.teleskopickestozary.cz/
http://www.rescop.cz/


Nástroje pro VNIKÁNÍ DO UZAVŘENÝCH PROSTOR  

RESCOP SYSTÉM 

Nabízíme dodání všech nástrojů pro nouzové vnikání do uzavřených prostor 

včetně odborného školení celé jednotky, nebo její části. 

Školení je zaměřeno na činnost složek IZS při vnikání do uzavřených 

prostor v případech ohrožení života a zdraví osob, zvířat, případně záchraně 

majetku. Školení je speciálně upraveno pro potřeby složek IZS. 

Součástí školení je také teoretická část - Právní rámec pronikání do objektů 

a otevírání uzavřených prostor, rozhodovací proces velitele zásahu s 

uvedením příkladů skutečných zásahů a situací. 

Podrobnosti v souboru ŠKOLENÍ VUP 2018 

nebo na www.rescop.cz 

Nástroje jsou všechny naší výroby, nástroje RESCOP W a RESCOP D jsou 

vyvinuty hlavně pro potřeby jednotek požární ochrany. 

Nástroje je možné doplnit o přímou frézku BOSCH pro možnost frézování 

vložky přes kryté kování R1 a ostatní. 

Zajišťujeme také dodání fréz – nástrojů za výhodné ceny. 

Vzhledem k neustálému rozšiřování profilů oken a dveří připravujeme do 

výroby sady  

RESCOP – W plus která bude obsahovat 8 nástrojů  

RESCOP – D plus, která bude obsahovat 5 nástrojů 

Starší sady bude samozřejmě možné doplnit o delší nástroje samostatně. 

S pozdravem  

OHNI ZMAR 

kolega hasič Stanislav Šimral hasiči Chodov 

majitel firmy 

www.teleskopickestozary.cz 

www.rescop.cz 

http://www.rescop.cz/
http://www.teleskopickestozary.cz/
http://www.rescop.cz/

