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Generální ceník pro zastoupení

SCOTT, PROTECTOR, SUNDSTROM, VOSS, SCHUBERTH, HELLBERG,
HONEYWELL, HOWAR LEIGHT, RESPAIR atd.

€

Ceny € bez DPH - Nabídka v rámci platných obchodních podmínek OP TAKOS

Platnost od:

27.3.2015

Kód

Speciální nabídka Ready pack SPIRIT

2026312

SPIRIT Base - ventilátorová jednotka, velký barevný display, elektronické řízení průtoku a odběru
energie, zvuková a světelná signalizace alarmu, včetně baterie a nabíječky, komfortního opasku,
strečové PU hadice a kukly FH31 Automask

Kód

Dýchací kukly - Modulární systém PROFLOW,
TORNADO, SPIRIT

Superlehká ochranná kukla FH1, velikost střední - velká povrstvený nylon, acetátový zorník, bez
hadice pro přívod vzduchu kat.TH3
Superlehká ochranná kukla FH2 prodloužená, povrstvený nylon, acetátový zorník, bez hadice pro
2022949 FH2
přívod vzduchu kat.TH3
Superlehká ochranná kukla FH21 prodloužená, antistatický materiál, bez hadice pro přívod
2023098 FH21
vzduchu kat.TH3
Superlehká ochranná kukla FH22 prodloužená, materiál z netkaného textilu, určeno pro
2024478 FH22
hygienickou rychlou výměnu, acetátový zorník, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH3
Ventilovanný kukla FH3 - štít s odděleným prostorem pro obličej, polykarbonátový zorník, bez
2025833 FH3/PC
hadice pro přívod vzduchu kat.TH2
Ventilovanný kukla FH3 - štít s odděleným prostorem pro obličej,polykarbonátový nemlživý zorník,
2025837 FH3/PCAM
bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2
Ventilovanný kukla FH3 - štít s odděleným prostorem pro obličej, acetátový zorník, bez hadice pro
2025841 FH3/AC
přívod vzduchu kat.TH2
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH6 PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy,
2023068 FH6
čirý polykarbonátový zorník bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH61 PROCAP, varianta pro sváření,
2023097 FH61 polykarbonátový zorník pod stahovatelným svářecím filtrem, možnost optoelektronické kazety,
bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH62 PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy,
2023118 FH62
zatmavený polykarbonátový pozlacený zorník, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH63 PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy,
2023123 FH63
zatmavený polykarbonátový zorník st.3, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH65 PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy,
2023128 FH65
zatmavený polykarbonátový zorník st.5, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2
Kukla FH5 ventilovanný štít s odděleným prostorem pro obličej a integrovanou ochannou přilbou,
2023114 FH5/PC
bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3
Kukla FH5 ventilovanný štít s odděleným prostorem pro obličej a integrovanou ochannou přilbou,
2023114 FH5/AC
bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3
Ventilovaná polomaska FM1 (tvar Profile 60) velikost M/L, silikonový materiál bez hadice pro
2023538 FM1
přívod vzduchu kat.TH2
Ventilovaná celoobličejová maska FM3 Promask, lícnice černý EPDM, bez hadice, pro přívod
2023647 FM3
vzduchu kat.TM3
Ventilovaná celoobličejová maska FM4 VISION M/L s kulovým panoramatickým zorníkem,
2024413 FM4
nealergický silikonový materiál, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TM3
Hadice dýchací PU Flex polyuretanová s flexibilní délkou ke kuklám FH1, FH2, FH21, FH22, FH3,
2026235
FH31, FH5, FH51 pro PROFLOW
Hadice dýchací PU Fix polyuretanová s pevnou délkou ke kuklám FH1, FH2, FH21, FH22, FH3,
2026226
FH31, FH5, FH51 pro PROFLOW
Hadice dýchací PU Flex polyuretanová s flexibilní délkou ke kuklám FH1, FH2, FH21, FH22, FH3,
2025908
FH31, FH5, FH51 pro SPIRIT
Hadice dýchací PU Fix polyuretanová s pevnou délkou ke kuklám FH1, FH2, FH21, FH22, FH3,
2025910
FH31, FH5, FH51 pro SPIRIT
Hadice dýchací PU Flex polyuretanová s flexibilní délkou ke kuklám FH6, FH61, FH62, FH63,
2025909
FH65 pro SPIRIT
Hadice dýchací PU Fix polyuretanová s pevnou délkou ke kuklám FH6, FH61, FH62, FH63, FH65
2025911
pro SPIRIT
2022948 FH1
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2025912

Hadice dýchací PU Fix polyuretanová s pevnou délkou k maskám FM1, FM2, FM3, FM4 pro
SPIRIT

25,46

25,46

2024463

Hadice dýchací EPDM pryžová s pevnou délkou k maskám FM1, FM2, FM3, FM4 pro SPIRIT
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Hadice dýchací EPDM pryžová s pevnou délkou ke kuklám FH1, FH2, FH21, FH22, FH3, FH31,
FH5, FH51,T-4, T-45, WS-PF, FS-PF, T-5, T-25 pro PROFLOW a TORNADO
Hadice dýchací EPDM pryžová s pevnou délkou ke kuklám FH1, FH2, FH21, FH22, FH3, FH31,
5564454
FH5, FH51, T-7, T-8 pro PROFLOW a TORNADO
Další zboží a náhradní díly budou naceněny na dotaz
5564453

Filtroventilační jednotky SPIRIT

Kód

SPIRIT Base - ventilátorová jednotka, velký barevný display, elektronické řízení průtoku a odběru
energie, včetně baterie a nabíječky, zvuková a světelná signalizace alarmu, široký výběr
dýchacích kukel
SPIRIT SX - ventilátorová jednotka, velký barevný display, elektronické řízení průtoku a odběru
energie, včetně baterie a nabíječky, zvuková a světelná signalizace alarmu, široký výběr
dýchacích kukel

2025704

2025705

Kód

Filtry pro filtroventilační jednotku SPIRIT

5045060

Filtr proti pevný i kapalný netoxickým částicím SF-10 TH2/TH3/TM3 PSL, balení 20 ks
Filtr proti organickým výparům a pevným i kapalným částicím SF-20 TH2/TH3/TM3 A2PSL např.
pro lakýrníky, balení 20 ks
Filtr proti organickým, anorganickým a kyselým výparům a pevným i kapalným částicím SF-30
TH2/TH3/TM3 A2B2E2PSL pro všeobecné použití, balení 20 ks
Filtr proti organickým, anorganickým, kyselým a čpavkovým výparům a pevným i kapalným
částicím SF-40 TH2/TH3/TM3 A2B2E2K1PSL pro všeobecné použití, balení 20 ks

5045061
5045062
5045063

Ceny v Eur bez DPH. Doprava zboží po celé SR v ceně objednávky zboží nad 300€ bez DPH.
Veškeré nabídky firmy TAKOS s.r.o. jsou v cenách bez DPH a obchody jsou uzavírány v rámci "Obchodních podmínek firmy TAKOS s.r.o.". (OP TAKOS),
které najdete na internetových stránkách. Při reklamaci dodávek nebo zboží postupujte podle Reklamačního řádu, který najdete tamtéž. Dnem vydání tohoto ceníku
pozbývají platnost veškeré předchozí nabídky. Firma TAKOS si vyhrazuje právo na jakékoliv změny cen bez předchozího upozornění.

Pokud něco postrádáte v naší nabídce, dejte nám, prosím vědět.
Objednávky, poptávky nebo dotazy směřujte na:

www.takos.cz
TAKOS s.r.o.
Sokolovská
184
180 00 Praha
8

tel.: +420 296 150 111
fax: +420 284 826 641
e-mail: sales@takos.cz, info@takos.cz
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