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Ceny bez DPH dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0%

Platnost od: 13.10.2014

Kód Kabáty pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

108511
Plášť pro slévače, materiál RF1/Y rayon 600g/m2, délka 1300 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
4 656 4 656

108517(50)
Plášť pro slévače, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2,délka 1300 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
6 904 6 904

108520
Plášť pro slévače, materiál VWP-1/Z MARLAN AL 600g/m2, délka 1300 mm, stojatý límec s 

kalikovou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
7 581 7 581

108524
Plášť pro slévače, materiál CK10/Z aramid/uhlík 320g/m2, délka 1300 mm, stojatý límec s 

kalikovou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
6 925 6 925

108525
Plášť pro slévače, materiál CK11/Z aramid/uhlík 500g/m2, délka 1300 mm, stojatý límec s 

kalikovou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
7 988 7 988

108563
Plášť pro slévače, materiál CK1/Z aramid/uhlík 660g/m2, délka 1300 mm, stojatý límec s 

kalikovou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
11 782 11 782

100711

Plášť pro slévače, materiál RF1/Y rayon 600g/m2, délka 1300 mm, větrání v zadní části, stojatý 

límec, s bavlněnou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové 

zapínání

5 386 5 386

100717(50)

Plášť pro slévače, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2, délka 1300 mm, větrání v zadní části, 

stojatý límec, s bavlněnou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové 

zapínání

7 517 7 517

100724

Plášť pro slévače, materiál CK10/Z aramid/uhlík 320g/m2, délka 1300 mm, větrání v zadní části, 

stojatý límec, s bavlněnou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové 

zapínání

7 478 7 478

100725

Plášť pro slévače, materiál CK11/Z aramid/uhlík 500g/m2, délka 1300 mm, větrání v zadní části, 

stojatý límec, s bavlněnou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové 

zapínání

8 669 8 669

100763

Plášť pro slévače, materiál CK1/Z aramid/uhlík 570g/m2, délka 1300 mm, větrání v zadní části, 

stojatý límec, s bavlněnou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové 

zapínání

12 285 12 285

Kód Kabátek a kalhoty pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

129011
Kabátek, materiál RF1/Y rayon 600g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou podšívkou, 

kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání
4 005 4 005

129017(50)
Kabátek, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání
5 431 5 431

129024
Kabátek, materiál CK10/Z aramid/uhlík 320g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání
5 513 5 513

129025
Kabátek, materiál CK11/Z aramid/uhlík 500g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání
6 248 6 248

129063
Kabátek, materiál CK1/Z aramid/uhlík 570g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání
8 615 8 615

129111
Kabátek, materiál RF1/Y rayon 600g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou podšívkou, 

kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
3 916 3 916

129117(50)
Kabátek, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
5 425 5 425

129120
Kabátek, materiál VWP-1/Z MARLAN AL 600g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
5 827 5 827

129124
Kabátek, materiál CK10/Z aramid/uhlík 320g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
5 513 5 513

129125
Kabátek, materiál CK11/Z aramid/uhlík 500g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou 

podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip
6 248 6 248

150111
Kalhoty, materiál RF1/Y rayon 600g/m2, široký pohodlný střih, pevně přišité nastavitelné šle, 

poklopec překrytý manžetou
3 920 3 920

150117(50)
Kalhoty, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2, široký pohodlný střih, pevně přišité nastavitelné 

šle, poklopec překrytý manžetou
5 631 5 631

Generální ceník pro zastoupení

SCOTT, PROTECTOR, SUNDSTROM, VOSS, SCHUBERTH, HELLBERG, 

HONEYWELL, HOWAR LEIGHT, RESPAIR, TEMPEX atd.
Vaše 

sleva: 
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150120
Kalhoty, materiál VWP-1/Z MARLAN AL 600g/m2, široký pohodlný střih, pevně přišité 

nastavitelné šle, poklopec překrytý manžetou
6 087 6 087

150124
Kalhoty, materiál CK10/Z aramid/uhlík 320g/m2, široký pohodlný střih, pevně přišité nastavitelné 

šle, poklopec překrytý manžetou
5 567 5 567

150125
Kalhoty, materiál CK11/Z aramid/uhlík 500g/m2, široký pohodlný střih, pevně přišité nastavitelné 

šle, poklopec překrytý manžetou
6 366 6 366

 

Kód Vesty s rukávy pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

141117(50)

Vesta s rukávy, zkrácená záda, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2, délka přední strany 600 

mm, délka zadní strany 300 mm, kimonové rukávy, zapínání pomocí druků na zádech, 

nastavitelný mosazný řetízek

3 955 3 955

141120

Vesta s rukávy, zkrácená záda, materiál VWP-1/Z MARLAN AL 600g/m2, délka přední strany 600 

mm, délka zadní strany 300 mm, kimonové rukávy, zapínání pomocí druků na zádech, 

nastavitelný mosazný řetízek

4 286 4 286

 

Kód Zástěry s náprsenkou pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

163011
Zástěra s laclem, materiál RF1/Y rayon 600g/m2 délka 1300 mm, šířka 1000 mm, pevně všité 

nosné a upínací pásky
1 844 1 844

163020
Zástěra s laclem, VWP-1/Z MARLAN AL 600g/m2, délka 1300 mm, šířka 1000 mm, pevně všité 

nosné a upínací pásky
3 239 3 239

163024
Zástěra s laclem, materiál CK10/Z aramid/uhlík 320g/m2 délka 1300 mm, šířka 1000 mm, pevně 

všité nosné a upínací pásky
2 897 2 897

163025
Zástěra s laclem, materiál CK11/Z aramid/uhlík 500g/m2, délka 1300 mm, šířka 1000 mm, pevně 

všité nosné a upínací pásky
3 379 3 379

 

Kód Zástěry do pasu pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

180111
Zástěra do pasu, materiál RF1/Y rayon 600g/m2, délka 1000 mm, šířka 1000 mm, pevně všité 

nosné a upínací pásky
1 581 1 581

180117(50)
Zástěra do pasu, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2, délka 1000 mm, šířka 1000 mm, pevně 

všité nosné a upínací pásky
2 726 2 726

Kód Zástěry s rukávy pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

200711

Zástěra s rukávy, materiál RF1/Y rayon 600g/m2, délka přední strany 1300 mm, vzadu otevřená, 

nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové rukávy, 

zapínání pomocí druků

3 733 3 733

200717(50)

Zástěra s rukávy, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2, délka přední strany 1300 mm, vzadu 

otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové 

rukávy, zapínání pomocí druků

5 515 5 515

200720

Zástěra s rukávy, materiál VWP-1/Z MARLAN AL 600g/m2, délka přední strany 1300 mm, vzadu 

otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové 

rukávy, zapínání pomocí druků

5 807 5 807

200724

Zástěra s rukávy, materiál CK10/Z aramid/uhlík 320g/m2, délka přední strany 1300 mm, vzadu 

otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové 

rukávy, zapínání pomocí druků

5 544 5 544

200725

Zástěra s rukávy, materiál CK11/Z p-amid/uhlík 500g/m2, délka přední strany 1300 mm, vzadu 

otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové 

rukávy, zapínání pomocí druků

6 058 6 058

Kód Ochrana paží pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

502117(50)
Manžetové rukávy délka 430 mm, materiál KF3/Z aramid/sklo 390g/m2, bez podšívky, na obou 

koncích staženy gumou
1 534 1 534

502120
Manžetové rukávy délka 430 mm, materiál VWP-1/Z MARLAN AL 600g/m2, bez podšívky, na 

obou koncích staženy gumou
1 648 1 648

503817(50)
Rukávník na celou paži, délka 600 mm, materiál KF3/Z aramid/sklo 390g/m2, bez podšívky, 

připojení na pracovní oděv pomocí přiložených druků - knoflíků
1 841 1 841

Kód Kukly - ochrana obličeje a hlavy Cena
Vaše 

cena
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323117(50)

Kukla dlouhá - prodloužená se širokým průzorem, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2,  

jednodílná, průzor 220*100 mm bez zorníku, se závěsným okem na vrchlíku pro skladování, pro 

upevnění na hlavu nutno doplnit ochrannou přilbou, která se integruje dovnitř, vybrání pro 

ramena, délka 60 cm od okraje ochranné přílby, vhodné průzory viz níže

3 955 3 955

321917

Kukla krátká se širokým průzorem, materiál KF3/Z aramid/sklo 500g/m2, jednodílná, průzor 

220*100 mm bez zorníku, se závěsným okem na vrchlíku pro skladování, pro upevnění na hlavu 

nutno doplnit ochrannou přilbou, která se integruje dovnitř, vhodné průzory viz níže

3 132 3 132

351211
Návlek na ochrannou přilbu s ochranou týlu - poddajná plachetka, materiál RF1/Y rayon 600g/m2, 

upevnění obličejového štítu pomocí druků
1 303 1 303

351217(50)
Návlek na ochrannou přilbu s ochranou týlu - poddajná plachetka, materiál KF3/Z aramid/sklo 

500g/m2, upevnění obličejového štítu pomocí druků
1 709 1 709

351220
Návlek na ochrannou přilbu s ochranou týlu - poddajná plachetka, materiál VWP-1/Z MARLAN AL 

600g/m2, upevnění obličejového štítu pomocí druků
1 751 1 751

342911

Obličejový štít z pokovené textilie, materiál RF1/Y rayon 600g/m2, široký průzor s rozšířeným 

zorným polem bez zorníku, rozměr průzoru 220*100 mm, pomocí druků možnost spojení s 

ochranou týlu (obj. č. 035 ....), upevnění též pomocí sklopného držáku (obj. č. 1028900)

1 361 1 361

342918

Obličejový štít z pokovené textilie, materiál KF4/Z aramid/sklo 500g/m2, široký průzor s 

rozšířeným zorným polem bez zorníku, rozměr průzoru 220*100 mm, pomocí druků možnost 

spojení s ochranou týlu (obj. č. 035 ....), upevnění též pomocí sklopného držáku (obj. č. 1028900)

1 820 1 820

1028400 

(INTEX)

Ochranná přilba INTEX pryskyřicová skořepina zesílená skelnými vlákny, kulatý rovný štítek, k 

použití s držákem FH66, IM914, použití do teplých provozů HH, ochrana proti postřiku taveninou 

MM, barva: BE - NOVINKA

1 271 1 271

1028900 

(FH66)

Sklopný držák na přilbu - slouží k upevnění obličejových štítů na přilbu, nastavitelný ve třech 

polohách, včetně výklopní nad hlavu, bezpečné provedení proti sklopení, vhodný pro běžný 

model ochranné přilby

399 399

421022
Zorníky skleněné proti oslnění z pece pro kukly a štíty, rozměr 220*100 mm, zakřivené, vrstvené 

sklo, ochranný stupeň 4-7 A DIN - NUTNO UVÉST V OBJEDNÁVCE
3 555 3 555

441022
Zorník pozlacené sklo proti oslnění z pece pro kukly a štíty, rozměr 220*100 mm, zakřivený, 

vrstvený, netříštivý, bezpečnostní
1 691 1 691

6461022
Zorník z pozlaceného bezpečnostní čirého polykarbonátu pro slévání, 220*100 mm, pružný, 

tloušťka 1 mm
431 431

6571101 

(FOCO3GK)

Obličejový štít čirý polykarbonát, tl. 1 mm, pozlacená vnější strana uzpůsobená na odrážení 

tepelného záření, rozměr  500*250 mm, upevnění pomocí sklopného držáku 1028900, 

panoramatický výhled, (600°C)

1 718 1 718

6471001 

(FOCO3)

Obličejový štít čirý polykarbonát, tl. 1 mm, rozměr  500*250 mm, upevnění pomocí sklopného 

držáku 1028900, panoramatický výhled, vhodný pro použití při nižších teplotách a proti 

mechanickému riziku (150°C)

259 259

6771101 

(FOCO3G)

Obličejový štít zeleně tónovaný polykarbonát, tl. 1 mm, pozlacená vnější strana uzpůsobená na 

odrážení tepelného záření, rozměr  500*250 mm, upevnění pomocí sklopného držáku 1028900, 

panoramatický výhled, (600°C)

1 343 1 343

492010

NOVÉ BOCHUMSKÉ BRÝLE - použití proti mechanickým částicím a tepelné zátěži, mřížka z 

ocelového drátu, hliníkový rám, rozměr obličejového štítku 240*130 mm, držák ochranného skla 

120*60 mm, připevnění pomocí sklopného držáku 1028900

406 406

492030

NOVÉ BOCHUMSKÉ BRÝLE - použití proti mechanickým částicím a tepelné zátěži, mřížka z 

ocelového drátu, hliníkový rám, rozměr obličejového štítku 300*180 mm, držák ochranného skla 

120*60 mm, připevnění pomocí sklopného držáku 1028900

467 467

492100

NOVÉ BOCHUMSKÉ BRÝLE - použití proti mechanickým částicím a tepelné zátěži, mřížka z 

ocelového drátu, hliníkový rám, rozměr obličejového štítku 300*180 mm, bez průzoru na ochranné 

sklo, připevnění pomocí sklopného držáku 1028900

335 335

491001

Ochranná drátěná síťka, použití proti mechanickým rizikům a tepelnému záření, neomezený 

výhled, mřížka z ocelového drátu s lemovaným okrajem, zkosené okraje, rozměr 500*250 mm, 

upevnění pomocí sklopného držáku 1028900

472 472

422310
Zorník skleněný, vrstvený, do drátěného štítu s ochranným filtrem pro slévací pece, netříštivé 

provedení, ochranný stupeň 4-7 A DIN - NUTNO UVÉST V OBJEDNÁVCE
479 479

452310 Atermální sklo, vrstvené, ochranný stupeň 7 A DIN 4647, netříštivé provedení 430 430

Kód 5-ti prsté rukavice pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

620150

5-ti prsté rukavice, ochrana zejména proti radiačnímu teplu, hřbetní část materiál KF3/Z 

aramid/sklo 500g/m2, dlaňová část kvalitní chromová štípaná hovězí useň, bavlněná podšívka, 

délka 330 mm

998 998
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620250

5-ti prsté rukavice, ochrana zejména proti radiačnímu teplu, hřbetní část materiál KF3/Z 

aramid/sklo 500g/m2, dlaňová část kvalitní chromová štípaná hovězí useň, bavlněná podšívka, 

délka 400 mm

1 098 1 098

620450

5-ti prsté rukavice, ochrana zejména proti radiačnímu teplu, hřbetní část materiál KF3/Z 

aramid/sklo 500g/m2, dlaňová část kvalitní chromová štípaná hovězí useň, bavlněná podšívka, 

lem z tepluodolné usně, délka 400 mm

1 148 1 148

620550

5-ti prsté rukavice, ochrana zejména proti radiačnímu teplu, hřbetní část materiál KF3/Z 

aramid/sklo 500g/m2, dlaňová část kvalitní chromová štípaná hovězí useň, bavlněná podšívka, 

lem z tepluodolné usně, délka 330 mm

1 083 1 083

620950

5-ti prsté rukavice, ochrana zejména proti radiačnímu teplu, hřbetní část materiál KF3/Z 

aramid/sklo 500g/m2, dlaňová část kvalitní tepluodolná chromová štípaná hovězí useň, izolace 

froté, střižený palec, bavlněná podšívka, lem z tepluodolné usně, délka 350 mm

1 184 1 184

Kód 3 - prsté rukavice pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

582691

3 - prsté rukavice pro slévárny a sklárny, ochrana zejména proti radiačnímu teplu, materiál KF4/Z 

aramid/sklo 660g/m2, vsazený palec, dlaňová část aramidová tkanina, molton podšívka, manžeta 

materiál RF1/Y rayon 600g/m2, délka 400 mm

1 203 1 203

580353

3 - prsté rukavice pro slévárny a sklárny, ochrana zejména proti radiačnímu teplu, materiál KF4/Z 

aramid/sklo 660g/m2, vsazený palec, dlaňová část kvalitní chromová štípaná hovězí useň, molton 

podšívka, manžeta materiál RF1/Y rayon 600g/m2, délka 400 mm

1 184 1 184

582653

3 - prsté rukavice pro slévárny a sklárny, ochrana zejména proti radiačnímu teplu, materiál KF4/Z 

aramid/sklo 660g/m2, dlaňová část aramidová tkanina, molton podšívka, manžeta materiál RF1/Y 

rayon 600g/m2, délka 400 mm

1 313 1 313

603653

3 - prsté rukavice pro slévárny a sklárny, ochrana zejména proti radiačnímu teplu, vrchní strana z 

jednoho kusu materiál KF4/Z aramid/sklo 660g/m2, dlaňová část kvalitní chromová štípaná 

hovězí useň, molton podšívka, délka 400 mm

977 977

Kód Palcové rukavice pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

530353
Palcové rukavice, vrchní strana celá z materiálu KF4/Z aramid/sklo 660g/m2, dlaňová část kvalitní 

chromová štípaná hovězí useň, molton podšívka, délka 400 mm
1 298 1 298

535391
Palcové rukavice, materiál KF4/Z aramid/sklo 660g/m2, dlaňová část aramidová tkanina, molton 

podšívka, délka 400 mm, manžeta materiál RF1/Y rayon 600g/m2
1 078 1 078

535353
Palcové rukavice, vrchní strana celá z materiálu KF4/Z aramid/sklo 660g/m2, dlaňová část 

aramidová tkanina, molton podšívka, délka 400 mm
1 307 1 307

Kód Kontaktní rukavice do 500°C Cena
Vaše 

cena

510678

Kontaktní palcová rukavice do 500°C, osvědčená konstrukce, prodloužená životnost, oboustranné 

nošení, materiál aramid KK-4 650 g/m2, izolace z těžko hořlavé molton-tkaniny, délka cca 290 

mm

753 753

530878

Kontaktní palcová rukavice do 500°C, osvědčená konstrukce, prodloužená životnost, oboustranné 

nošení, materiál aramid KK-4 650 g/m2, izolace z těžko hořlavé molton-tkaniny, délka cca 400 

mm

926 926

620378

Kontaktní pětiprstá rukavice do 500°C, osvědčená konstrukce, prodloužená životnost, 

oboustranné nošení, materiál aramid KK-4 650 g/m2, izolace z těžko hořlavé molton-tkaniny, 

délka cca 330 mm

1 035 1 035

621278

Kontaktní pětiprstá rukavice do 500°C, osvědčená konstrukce, prodloužená životnost, 

oboustranné nošení, materiál aramid KK-4 650 g/m2, izolace z těžko hořlavé molton-tkaniny, 

délka cca 400 mm

1 144 1 144

511278

Kontaktní palcová rukavice do 500°C, osvědčená konstrukce, prodloužená životnost, oboustranné 

nošení, materiál aramid KK-4 650 g/m2, izolace z vlněné tkaniny, zvýšená izolace z těžko hořlavé 

molton-tkaniny, délka cca 290 mm

806 806

531178

Kontaktní palcová rukavice do 500°C, osvědčená konstrukce, prodloužená životnost, oboustranné 

nošení, materiál aramid KK-4 650 g/m2, izolace z vlněné tkaniny, zvýšená izolace z těžko hořlavé 

molton-tkaniny, délka cca 400 mm

919 919

Kód Kontaktní rukavice do 600°C Cena
Vaše 

cena

535080

Kontaktní oboustranné palcové rukavice do 600°C pro manipulaci se žhavými předměty, vnější 

materiál Preox/aramid 600 g/m2, dvojnásobná izolace z bavlněné molton tkaniny, délka cca 400 

mm.

1 203 1 203
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Kód Kontaktní rukavice do 1000°C Cena
Vaše 

cena

513123

Kontaktní oboustranné palcové rukavice do 1000°C, pro těžké mechanické namáhání, vnější 

materiál PBI/Aramid/Sklo PKR-1 750g/m2,  izolace skelnou tkaninou a těžko hořlavou vlněnou 

tkaninou, navíc vložka z bavlněné molton tkaniny, délka cca 290 mm

1 377 1 377

537123

Kontaktní oboustranné palcové rukavice do 1000°C, pro těžké mechanické namáhání, vnější 

materiál PBI/Aramid/Sklo PKR-1 750g/m2,  izolace skelnou tkaninou a těžko hořlavou vlněnou 

tkaninou, navíc vložka z bavlněné molton tkaniny, délka asi 400 mm

1 560 1 560

Kód Výměnné návleky - výběr teploty horkými předměty Cena
Vaše 

cena

512481
Návlek na izolační rukavici: - materiál aramid 360 g/m2, kontakt cca 500°C, snese vysoké 

mechanické namáhání,  délka cca 290 mm
676 676

512423
Návlek na izolační rukavici:  - materiál PBI/aramid/sklo 750 g/m2, kontakt s předměty při teplotách 

červeného žáru (cca 1100°C), snese vysoké mechanické namáhání, délka cca 290 mm
1 035 1 035

Kód Drátěné (řetízkové) rukavice Cena
Vaše 

cena

519911

Palcové oboustranné rukavice pro extrémní mechanické namáhání, cca 600°C, pod drátěnými 

očky smyčková aramidová tkanina, krátká kožená manžeta, isolace aramid/viskosa/bavlněné 

froté, vycpávka molton, délka cca 350 mm NOVINKA !!!

6 666 6 666

Kód Kontaktní rukavice ostatní Cena
Vaše 

cena

1560140

Pětiprstá rukavice, žáruvzdorná kůže, chrání před jiskrami i kontaktním teplem asi do 250°C, 

představený palec, manžeta ze štípenkové usně, vložka z vlněného materiálu, dobré úchopové 

vlastnosti, délka asi 400 mm

753 753

1570420

Pětiprstá rukavice, žáruvzdorná kůže, chrání před jiskrami i kontaktním teplem asi do 250°C, 

představený palec, manžeta ze štípenkové usně, vložka z bavlněného materiálu, dobré úchopové 

vlastnosti, délka asi 330 mm

422 422

629910
Jemné pletené kevlarové pětiprsté rukavice, vysoká úchopová schopnost, chrání před jiskrami a 

do teplot asi 200°C, délka asi 270 mm
271 271

629912
Hrubě pletené kevlarové pětiprsté rukavice, vysoká úchopová schopnost, chrání před jiskrami a 

do teplot asi 200°C, délka asi 270 mm
370 370

629913

Jemné pletené kevlarové pětiprsté rukavice, nadprůměrná úchopová schopnost, chrání před 

jiskrami a do teplot asi 200°C, vnější vrstva KEVLAR, vnitřní vložka bavlna, dvojitě pletená, délka 

asi 400 mm

650 650

Kód Ochrana nohou pro slévárny a sklárny Cena
Vaše 

cena

685002

Slévárenské boty kotníčkové, rychlootvíratelná bezpečnostní přezka, materiál tlačená kvalitní 

hovězina, kožená podšívka, kožená nehořlavá stélka, výměnná a omyvatelná vložka, izolační 

nitrilová podrážka, tepluodolná pro kontakt s horkými předměty dle normy do 300°C, odolné oleji, 

benzínu a kyselinám.

2 956 2 956

685006

Slévárenské boty vysoké nad kotníky (27 cm), ryhlootvíratelná bezpečnostní přezka, materiál 

tlačená kvalitní hovězina, spodní díl metalizovaná lícová hovězina, kožená podšívka, kožená 

nehořlavá stélka, výměnná a omyvatelná vložka, izolační nitrilová podrážka, tepluodolná pro 

kontakt s horkými předměty dle normy do 300°C, odolné oleji, benzínu a kyselinám.

3 566 3 566

642118
Kamaše, zesílená holení část, zapínání na druky, materiál KF4/Z aramid/sklo 650g/m2, výška 400 

mm
3 223 3 223

642218
Kamaše, zesílená holení část, zapínání pomocí teplu a plameni odolného suchého zipu, materiál 

KF4/Z aramid/sklo 650g/m2, výška 400 mm
2 710 2 710

660818
Pružné kamaše - nasazování na pracovní obuv, pružina na nártu a holeni a dvěma pružinami 

svislými, výška 180 mm, materiál KF4/Z aramid/sklo 650g/m2
2 019 2 019

661418
Pružné kamaše - nasazování na pracovní obuv, pružina na nártu a holeni a dvěma pružinami 

svislými, výška 350 mm, materiál KF4/Z aramid/sklo 650g/m2
2 505 2 505

682253

Krycí obuv  se stranově vyztuženou holení, izolační vlněná tkanina, zip v zadní části překryt 

manžetou na druky, červená tepluodolná gumová podrážka, výška 350 mm, materiál KF4/Z 

aramid/sklo 650g/m22, pro obuv do velikosti 46

9 677 9 677

682317

Krycí obuv  se stranově vyztuženou holení, izolační vlněná tkanina, zip v zadní části překryt 

manžetou na druky, černá tepluodolná gumová podrážka, výška 330 mm, uvnitř gumový pásek k 

uchycení obuvi materiál K2/Z kevlar/sklo 710g/m2, pro obuv do velikosti 46

5 790 5 790
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Kód Oblečení odolné proti postřiku taveninou Cena
Vaše 

cena

9731043

Slévárenská blůza FM 34, materiál s permanetní vlastnostmi na ochranu proti postřiku 

roztaveným kovem, nízká hmotnost barva tmavě modrá s červeným sedlem a červenými linkami, 

výška 800 mm, vsazované kulové rukávy, zapínání na druky, košilový límeček, prsní kapsa s 

patkou na levé straně, kapsy s patkou u pasu

2 761 2 761

9731022

Slévárenské kalhoty do pasu FM 34, materiál s permanetní vlastnostmi na ochranu proti postřiku 

roztaveným kovem, nízká hmotnost, barva tmavě modrá s červeným doplňkem a červenými 

linkami, očka na opasek, výška 800 mm, 2 šikmé kapsy u pasu, 2 měchové kapsy, zadní kapsa s 

patkou na pravé straně, poklopec na nerezové patenty

2 505 2 505

9731036

Slévárenské kalhoty s laclem FM 34, materiál s permanetní vlastnostmi na ochranu proti postřiku 

roztaveným kovem, nízká hmotnost, barva tmavě modrá s červeným doplňkem a červenými 

linkami, zvýšený zadní díl, výška 800 mm, 2 šikmé kapsy u pasu, 2 měchové kapsy, zadní kapsa 

s patkou na pravé straně, kapsa na laclu na suchý zip poklopec na nerezové patenty 

2 972 2 972

9730043

Slévárenská blůza FM 34, materiál s permanetní vlastnostmi na ochranu proti postřiku 

roztaveným kovem, nízká hmotnost barva tmavě modrá, výška 800 mm, vsazované kulové 

rukávy, zapínání na druky, košilový límeček, prsní kapsa s patkou na levé straně, kapsa s patkou 

u pasu vpravo

2 496 2 496

9730022

Slévárenské kalhoty do pasu FM 34, materiál s permanetní vlastnostmi na ochranu proti postřiku 

roztaveným kovem, nízká hmotnost, barva tmavě modrá, očka na opasek, výška 800 mm, 2 

šikmé kapsy u pasu, měchová kapsa, zadní kapsa s patkou na pravé straně, poklopec na 

nerezové patenty

2 270 2 270

9730036

Slévárenské kalhoty s laclem FM 34, materiál s permanetní vlastnostmi na ochranu proti postřiku 

roztaveným kovem, nízká hmotnost, barva tmavě modrá, zvýšený zadní díl, výška 800 mm, šikmé 

kapsy u pasu, měchová kapsa, zadní kapsa s patkou na pravé straně, kapsa na laclu na suchý 

zip, poklopec na nerezové patenty 

3 145 3 145

9730020

Slévárenská košile FMP 34, materiál s permanetní vlastnostmi na ochranu proti postřiku 

roztaveným kovem, nízká hmotnost, výška 800 mm, barva tmavě modrá, zapínání na druky 

překryté légou, košilový límeček, prsní kapsa s patkou na levé straně, manžety na druky EN 531, 

11611, 11612

2 288 2 288

9760020

Slévárenská košile FMP 43, materiál s permanetní vlastnostmi na ochranu proti postřiku 

roztaveným kovem, nízká hmotnost, výška 800 mm, barva tmavě modrá, zapínání na druky 

překryté légou, košilový límeček, prsní kapsa s patkou na levé straně, manžety na druky EN 531, 

11611, 11612

2 613 2 613

9760020

Slévárenská polokošile FMP 20, materiál s permanetní vlastnostmi na ochranu proti postřiku 

roztaveným kovem, nízká hmotnost, výška 800 mm, barva tmavě modrá, zapínání na 3 knoflíky, 

košilový límeček, dlouhý rukáv, EN 531, 11611, 11612

1 702 1 702

9711543

Blůza 365 z materiálu Marlan - metalbloc, barva tm. modrá, výška 750 mm, kimonové rukávy, 

zapínání na druky, košilový límeček,prsní kapsa s patkou na levé straně, kapsa s patkou u pasu 

na straně pravé, gramáž 365 g/m3

3 182 3 182

9711122
Kalhoty 310 do pasu z materiálu Marlan - metalbloc, barva tm. modrá, poklopec s druky překryté 

légou, poutka na opasek, 2 boční kapsy, 2 zadní uzavíratelné kapsy, gramáž 310 g/m2
2 556 2 556

9711522
Kalhoty 365 do pasu z materiálu Marlan - metalbloc, barva tm. modrá, poklopec s druky překryté 

légou, poutka na opasek, 2 boční kapsy, 2 zadní uzavíratelné kapsy, gramáž 365 g/m2
2 813 2 813

9711136

Kalhoty s laclem (náprsenkou) z materiálu Marlan - metalbloc, barva tm. modrá, nastavitelné šle, 

poklopec s druky překryté légou, 2 boční kapsy, 1 zadní uzavíratelná kapsa, kapsa s patkou na 

prsou, gramáž 310 g/m2

3 233 3 233

9711536

Kalhoty s laclem (náprsenkou) z materiálu Marlan - metalbloc, barva tm. modrá, nastavitelné šle, 

poklopec s druky překryté légou, 2 boční kapsy, 1 zadní uzavíratelná kapsa, kapsa s patkou na 

prsou, gramáž 365 g/m2

3 305 3 305

1301100
Košile z materiálu Marlan - metalbloc, výška 750 mm, barva tm. modrá, kimonové rukávy, široký 

střih, zapínání na suchý zip, stojatý límeček, gramáž 310 g/m2
2 505 2 505

1301500
Košile z materiálu Marlan - metalbloc, výška 750 mm, barva tm. modrá, kimonové rukávy, široký 

střih, zapínání na suchý zip, stojatý límeček, gramáž 310 g/m2
2 526 2 526

9700041

Blůza z materiálu Proban (nehořlavá saténová bavlna), barva šedá, výška 750 mm, kimonové 

rukávy, zapínání na knoflíky překryté légou, košilový límeček, prsní kapsa s patkou na levé 

straně, 2 kapsy s patkou u pasu, 

1 685 1 685

9710021
Kalhoty do pasu z materiálu Proban (nehořlavá saténová bavlna), barva šedá, poklopec s druky 

překryté légou, poutka na opasek, 2 boční kapsy, gramáž 260 g/m2
1 538 1 538

Kód Spodní prádlo NONEX III Cena
Vaše 

cena
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3300801
Triko s dlouhým rukávem, kulatý tričkový výstřih, stažené rukávy do úpletu, barva přírodní béžová, 

materiál NONEX III
1 659 1 659

3300901 Triko s krátkým rukávem, kulatý tričkový výstřih, barva přírodní béžová, materiál NONEX III 1 320 1 320

3310801 Spodky dlouhé, stažené rukávy do úpletu, barva přírodní béžová, materiál NONEX III 1 720 1 720

3320601
Kukla s otvory na oči, protažená na krk cca 10 cm, šev neprobíhá přes nos, barva přírodní 

béžová, materiál NONEX III
1 030 1 030

7060404
Samozhášivé ponožky, materiál vlna/polyamid/lycra, použití pro prostředí s možností zásahem 

plamenem, jiskrou a horkými předměty, velikosti: 002 = 40-42, 003 = 43-45, 004 = 46-48  
686 686

Cena oděvů je kalkulována pro standardní velikosti (cca vel. 52-54), u nadrozměru je účtován příplatek od 10%

Doprava v ceně při objednávce větší než 5.000 Kč. 

Dodavatel si vyhrazuje právo zvýšit ceny při změně kurzu €/CZK větším než 3% oproti kalkulovanému.

Veškeré nabídky firmy TAKOS s.r.o. jsou v CZK bez 20% DPH a v rámci "Obchodních podmínek firmy TAKOS s.r.o.", které

 na požádání předložíme. Dnem vydání tohoto ceníku pozbývají platnost veškeré předchozí nabídky.

Objednávky, poptávky nebo dotazy směřujte na:

TAKOS s.r.o. tel.:295 150 111, fax: 284 82 66 25, 284 82 66 41                       www.takos.cz                               

Sokolovská 180 

180 00 Praha 8 e-mail: info@takos.cz

Kontaktujte naše obchodní zástupce ve Vašem regioně:

Materiály pro výrobu 

Lehká zátěž:

RF1/Y - RAYON
Ochrana proti sálavému žáru do 500°C. Umělé hedvábí. Tkanina s kosticovou vazbou. Nehořlavá 

impregnace. Oboustranná metalizovaná PE-folie. m=540g/m2.

RF1/Kc- 

RAYON
Ochrana proti sálavému žáru do 500°C. dtto. Povrch - hliníková folie m=580g/m2

CK10/Z – P-

AMID/UHLÍK 
Ochrana proti sálavému žáru. dtto. Povrch – hliníková folie. m=320g/m2. Keprová vazba.

Středně těžká 

zátěž:

KF3/Z - 

KEVLAR/SKLO

Ochrana proti sálavému žáru do 600°C v prostředí s odletujícími     jiskrami a stříkajícím 

roztaveným kovem. Tkanina s kosticovou     vazbou. Vakuově metalizovaná. m=390g/m2.

CK11/Z - 

KEVLAR/UHLÍK

Ochrana proti sálavému žáru do 700°C. Tkanina s keprovou vazbou. Vakuově metalizovaná. 

m=470g/m2.

KF3/Z – P-

AMID

Ochrana proti sálavému žáru v prostředí s odletujícími jiskrami a stříkajícím roztaveným kovem. 

Tkanina s kosticovou vazbou. Vakuově metalizovaná. m=500g/m2.

Těžká zátěž:

CK1/Z - 

KEVLAR/UHLÍK

Ochrana proti sálavému žáru do 800°C v prostředí s odletujícími jiskrami a často stříkajícím 

roztaveným kovem. Tkanina s kosticovou vazbou. Vakuově metalizována. m=570g/m2. 

K2/Z - 

KEVLAR/SKLO

Prostředí s odletujícími jiskrami a stříkajícím kovem.. Tkanina s plátnovou vazbou. Vakuově 

metalizována. m=660g/m2.

K2/K - 

KEVLAR/SKLO

Prostředí s odletujícími jiskrami a stříkajícím kovem. Tkanina s plátnovou vazbou. Povrch 

hliníková folie. m=680g/m2.

PK2/Z - 

PBI/KEV./SKLO
Tkanina s kosticovou vazbou. Vakuově metalizována. m=390g/m2.

K2/Z - P-

AMID/SKLO

Prostředí s odletujícími jiskrami a stříkajícím kovem.. Tkanina s plátnovou vazbou. Vakuově 

metalizována. m=710g/m2.

Rukavice:

aramid KK-4 

650 g/m2,
Para- aramidová odolná krátkému kontaktnímu teplu do cca. 500°C. Velmi mechanicky odolná.

Preox/aramid 

600 g/m2
Para- aramidová odolná krátkému kontaktnímu teplu do cca. 600°C.
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PBI/Aramid/Skl

o PKR-1 

750g/m2

PBI/Para- aramidovo/skleněná odolná krátkému kontaktnímu teplu do cca. 1000°C. Velmi 

mechanicky odolná.

Oblečení:

Marlan - 

metalbloc

Tkanina odolná proti postřiku taveninou EN 531, třída A, B1, C1, D2, E3, složení 30% vlna, 20% 

viskoza, 20% polyamid, 310 g/m2 a 365 g/m2

Proban
Tkanina amozhášivá bavlna/satén (proban) 320g/m2, schváleno pro EN 531 - Oděvy pro horké 

provozy A, x x x E1

Preox/aramid 

260 g/m2

Para- aramidová odolná krátkému kontaktnímu teplu do cca. 600°C, Certifikace EN 531 A, x x x 

E3
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