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Ceny bez DPH dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0%

Platnost od: 27.3.2015

Kód Ochranné dýchací kukly TORNADO - původní řada Cena

Vaše 

cena

T1/ML 

1070619

Superlehká ochranná kukla, velikost střední - velká povrstvený nylon, acetátový zorník, vč. hadice 

pro přívod vzduchu  kat.TH2/LDH2
2 022 2022

T1/SM
Superlehká ochranná kukla, velikost malá - střední, povrstvený nylon, acetátový zorník, vč. hadice 

pro přívod vzduchu  kat.TH2/LDH2
2 022 2022

T2 2023147
Superlehká ochranná kukla prodloužená, povrstvený nylon, acetátový zorník, vč. hadice pro 

přívod vzduchu  kat.TH3/LDH3
2 419 2419

T2/AS
Superlehká ochranná kukla prodloužená, antistatický materiál, acetátový zorník, vč. hadice pro 

přívod vzduchu kat.TH3/LDH3
3 223 3223

T2/SU
Superlehká ochranná kukla prodloužená, materiál z netkaného textilu, určeno pro hygienickou 

rychlou výměnu, acetátový zorník, vč. hadice pro přívod vzduchu kat.TH3/LDH3
1 768 1768

T25/PC

Ventilovanný štít s odděleným prostorem pro obličej, kompletně uzavřená kukla, zorník z 

polykarbonátu, žlutý chemicky odolný materiál HYPALON, integrovaná přilba vč. hadice pro 

přívod vzduchu kat.TH3/LDH3

10 614 10614

T25/AS

Ventilovanný štít s odděleným prostorem pro obličej, zorník z acetátu, kompletně uzavřená kukla, 

antistatický černý chemicky odolný materiál HYPALON, integrovaná přilba vč. hadice pro přívod 

vzduchu kat.TH3/LDH3

11 413 11413

T25/CS

Ventilovanný štít s odděleným prostorem pro obličej, zorník z acetátu, kompletně uzavřená kukla, 

oranžový - široce chemicky odolný materiál BUTYL - VITON, integrovaná přilba vč. hadice pro 

přívod vzduchu kat.TH3/LDH3

27 900 27900

T3/PC
Ventilovanný štít s odděleným prostorem pro obličej, vč. hadice pro přívod vzduchu  

kat.TH2/LDH3
5 094 5094

T5/PC
Ventilovanný štít s odděleným prostorem pro obličej a integrovanou ochannou přilbou, vč. hadice 

pro přívod vzduchu  kat.TH2/LDH3
6 509 6509

T/PROCAP/P

C 5064411

Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy, čirý 

polykarbonátový zorník vč. hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3
7 554 7554

T/PROCAP/3
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy, 

zatmavený polykarbonátový zorník st.3, vč. hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3
7 582 7582

T/PROCAP/5
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy, 

zatmavený polykarbonátový zorník st.5, vč. hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3
7 582 7582

T/PROCAP/W

ELD 5064422

Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla PROCAP, varianta pro sváření, 

polykarbonátový zorník pod stahovatelným svářecím filtrem, možnost optoelektronické kazety, vč. 

hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3

8 938 8938

Kód
Ochranné dýchací kukly pro dýchací systém SCOTT  - 

nová řada pro Tornado, Spirit a Proflow Cena

Vaše 

cena

2022948 FH1
Superlehká ochranná kukla FH1, velikost střední - velká povrstvený nylon, acetátový zorník, bez 

hadice pro přívod vzduchu  kat.TH3
1 770 1770

2022949 FH2
Superlehká ochranná kukla FH2 prodloužená, povrstvený nylon, acetátový zorník, bez hadice pro 

přívod vzduchu  kat.TH3
2 258 2258

2023098 FH21
Superlehká ochranná kukla FH21 prodloužená, antistatický materiál, bez hadice pro přívod 

vzduchu kat.TH3
2 514 2514

2024478 FH22
Superlehká ochranná kukla FH22 prodloužená, materiál z netkaného textilu, určeno pro 

hygienickou rychlou výměnu, acetátový zorník, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH3
1 768 1768

2025833 

FH3/PC

Ventilovanný kukla FH3 - štít s odděleným prostorem pro obličej, polykarbonátový zorník, bez 

hadice pro přívod vzduchu  kat.TH2
5 094 5094

2025837 

FH3/PCAM

Ventilovanný kukla FH3 - štít s odděleným prostorem pro obličej,polykarbonátový nemlživý zorník, 

bez hadice pro přívod vzduchu  kat.TH2
5 477 5477

2025841 

FH3/AC

Ventilovanný kukla FH3 - štít s odděleným prostorem pro obličej, acetátový zorník, bez hadice pro 

přívod vzduchu  kat.TH2
5 477 5477

2023068 FH6
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH6 PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy, 

čirý polykarbonátový zorník bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3
6 083 6083

Generální ceník pro zastoupení

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

HONEYWELL, HOWAR LEIGHT, RESPAIR atd.
Vaše 

sleva: 
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2023097 FH61

Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH61 PROCAP, varianta pro sváření, 

polykarbonátový zorník pod stahovatelným svářecím filtrem, možnost optoelektronické kazety, 

bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2/LDH3

7 644 7644

2023118 FH62
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH62 PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy, 

zatmavený polykarbonátový pozlacený zorník, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2
7 467 7467

2023123 FH63
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH63 PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy, 

zatmavený polykarbonátový zorník st.3, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2
6 263 6263

2023128 FH65
Speciálně vyvinutá celoskořepinová dýchací kukla FH65 PROCAP, certifikovaná ochrana hlavy, 

zatmavený polykarbonátový zorník st.5, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TH2
6 263 6263

2023114 

FH5/PC

Kukla FH5 ventilovanný štít s odděleným prostorem pro obličej a integrovanou ochannou přilbou, 

bez hadice pro přívod vzduchu  kat.TH2/LDH3
5 037 5037

2023114 

FH5/AC

Kukla FH5 ventilovanný štít s odděleným prostorem pro obličej a integrovanou ochannou přilbou, 

bez hadice pro přívod vzduchu  kat.TH2/LDH3
5 037 5037

2023538 FM1
Ventilovaná polomaska FM1 (tvar Profile 60) velikost M/L, silikonový materiál bez hadice pro 

přívod vzduchu kat.TH2
1 794 1794

2023647 FM3
Ventilovaná celoobličejová maska FM3 Promask, lícnice černý EPDM, bez hadice, pro přívod 

vzduchu kat.TM3
3 943 3943

2024413 FM4
Ventilovaná celoobličejová maska FM4 VISION M/L s kulovým panoramatickým zorníkem, 

nealergický silikonový materiál, bez hadice pro přívod vzduchu kat.TM3
6 376 6376

Veškeré náhradní díly jsou uvedeny v separátním ceníku

Kód
Ochranné dýchací kukly pro dýchací systém SCOTT  - 

nová řada pro Tornado a Proflow Cena

Vaše 

cena

2026674 FH4
Svářecí kukla FH4 MULTIVISION, polykarbonátový zorník bez svářecího filtru, možnost 

optoelektronické kazety, bez hadice pro přívod vzduchu  kat.TH2
3 959 3959

Veškeré náhradní díly jsou uvedeny v separátním ceníku

Kód Dýchací jednotka TORNADO ventilátor s příslušenstvím
Cena

Vaše 

cena

T - Power
TORNADO - ventilátorová jednotka, mikroprocesorem řízený průtok vzduchu, automatická 

kalibrace a nastavení otáček, opasek, tlakový indikátor, nevýbušné provedení 
7 519 7519

Tor/Batt/Lite
NOVINKA !!! Odlehčená akumulátorová baterie pro TORNADO, NiMH, 8 hod nepřetržitého 

provozu, nevýbušné provedení, nabíjení pouze s nabíječkou /SM
5 706 5706

Tor/BC/SM
Speciální nabíječka pro akumulátorové baterie TORNADO, VDE, zabraňuje vzniku MEMORY - 

efektu 
2 913 2913

Tor/BC/SM/10
Speciální nabíječka pro akumulátorové baterie TORNADO, VDE, zabraňuje vzniku MEMORY - 

efektu, multinabíječka v plastovém rozvaděči pro 10 baterijí 
42 600 42600

Tor/Adapt Adaptér pro plynové i kombinované filtry (1pár) 1 149 1149

Tor/WB/Comf

ort

Komfortní opasek k jednotkám TORNADO, polstrovaný, nevytváří statickou energii, samozhášivý 

materiál 
2 915 2915

Tor/Harn Zádový postroj pro nošení jednotek TORNADO na zádech, např. při použití v automobilech 3 956 3956

ECWB Opasek k dýchací jednotce standardní 715 715

2005539 Taška ukládací a transportní PROTECTOR 864 864

5000803 Velký úložný box pro jednotku uzaviratelný víkem PROTECTOR 782 782

1022190 Těsnění pod filtr černé (5) cena za ks 194 194

1022647 Náhradní spony pro upevnění adaptéru TORNADO - pár 159 159

1022652 Těsnění pod filtr červené (10) cena za ks 193 193

1028131 Těsnění O-kroužek na adaptér (10) cena za ks 26 26

1028174 Těsnění O-kroužek spojku hadice ke kukle (5) cena za ks 33 33

Veškeré náhradní díly jsou uvedeny v separátním ceníku

Kód Dýchací jednotka TORNADO tlakový vzduch Cena

T-A-LINE

Tlaková dýchací jednotka, komplet s jemným filtrem, akustickou signalizací a opaskem, s 

výstupem pro tlakové ruční nářadí - pro použití u zdroje tlakového vzduchu, čištění viz oddíl 

ÚPRAVA, EN 1835

5 526 5526

AIRLINE/FCV
Tlaková dýchací jednotka, komplet s jemným filtrem, akustickou signalizací a opaskem - pro 

použití u zdroje tlakového vzduchu, čištění viz oddíl ÚPRAVA, EN 14594 
6 107 6107

T/AL/Filter Náhradní filtr pro jemné čištění, aktivní uhlí pro T-A-LINE 1 126 1126

FCV/T/A/Filter Náhradní filtr pro jemné čištění, aktivní uhlí pro AIRLINE/FCV 1 313 1313

HOSE/PVC/3

M
Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, délka 3 m, včetně CEN rychlospojek, EN1835 2 266 2266

TAKOS s.r.o. www.takos.cz +420 2 84826641,25
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HOSE/PVC/10

M
Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, délka 10 m, včetně CEN rychlospojek, EN1835 2 542 2542

1051473 Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, délka 3 m, včetně CEN rychlospojek, EN14594 1 912 1912

1051463 Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, délka 10 m, včetně CEN rychlospojek, EN14594 2 337 2337

1051465 Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, délka 15 m, včetně CEN rychlospojek, EN14594 2 667 2667

1051467 Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, délka 20 m, včetně CEN rychlospojek, EN14594 3 045 3045

1051471 Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, délka 30 m, včetně CEN rychlospojek, EN14594 3 611 3611

1051480 Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, délka 60 m, včetně CEN rychlospojek, EN14594 5 641 5641

HOSE/AS/3M 

1051490
Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, antistatická, délka 3 m, včetně CEN rychlospojek 2 762 2762

HOSE/AS/10M 

1051482
Tlaková hadice certifikovaná pro dýchání, antistatická, délka 10 m, včetně CEN rychlospojek 5 287 5287

AFU300
Filtrační jednotka tlakový vzduch, třístupňová - certifikovaná pro dýchání, max. průtok 300 l 

včetně CEN rychlospojek a stojanu - rámu
11 966 11966

AFU600
Filtrační jednotka tlakový vzduch, třístupňová - certifikovaná pro dýchání, max. průtok 600 l 

včetně CEN rychlospojek a stojanu - rámu
16 945 16945

4380-200 Servisní sada (Předfiltr) 747 747

2004881 Filtrační článek (Přefiltr 5 mikronu) 1 728 1728

2004883 Servisní sada (2.stupeň filtrace) 775 775

2004889 Koaguační člen (AFU300) 5 812 5812

2004890 Koaguační člen (AFU600) 9 352 9352

2004886 Filtr aktivní uhlí 2 318

Veškeré náhradní díly jsou uvedeny v separátním ceníku

Kód Filtry pro dýchací jednotku TORNADO Cena

TF200 Filtr TH2/TH3/TM3 A2 pro lakýrníky proti organickým výparům, balení 20 ks, cena za ks 557 557

TF203 Filtr TH2/TH3/TM3 K1 proti čpavku, balení 20 ks, cena za ks 731 731

TF210 Filtr TH2/TH3/TM3 A1B1E1 pro všeobecné použítí , balení 20 ks, cena za ks 731 731

TF220
Filtr TH2/TH3/TM3 A2PSL pro lakýrníky proti organickým výparům a pevným i kapalným částicím, 

balení 18 ks, cena za ks
824 824

TF223 Filtr TH2/TH3/TM3 K1PSL proti čpavku a pevným i kapalným částicím, balení 18 ks, cena za ks 824 824

TF230 Filtr TH2/TH3/TM3 A1B1E1 PSL pro všeob. použítí a pevným i kapalným částicím 841 841

TF233
Filtr TH2/TH3/TM3 A2B2E2K2Hg PSL rozšířená ochrana pro rizikové použítí, balení 18 ks, cena 

za ks
985 985

PF251/2 Filtr proti částicím TH2/TH3/TM3 PSL proti částicím, balení 20 ks, cena za ks 557 557

PF251/SUPE

R

NOVINKA Filtr proti částicím TH2/TH3/TM3 PSL proti částicím vysoká kapacita až 3x vyšší, balení 

6 ks, cena za ks
898 898

5052691 Balení předfiltrů (20 ks) 384 384

5052692 Předfiltr P k filtrům TF/PF a EC 6 ks a 2 držáky 246 246

5052690 Obaly filtrů a kovové kryty filtrů 2 + 2 kovové síťky - ochrana proti statické elektřině 283 283

5052693 Kryty filtrů 2 ks 179 179

5552694 Kryty filtrů gumové při sprchování 758 758

Kód Speciální nabídka pro svářeče TORNADO WELDER SET
Cena

2027053

TORNADO - ventilátorová jednotka s opaskem a indikátorem průtoku, kukla FH4 s dýchací hadicí 

EPDM, 8-mi hodinová baterie, nabíječka TOR/BC/SM, částicové filtry P3, solární automatická 

kazeta 2500 ADF 

22 747 22747

Kód Speciální nabídka Ready packy TORNADO Cena

2017899
TORNADO - ventilátorová jednotka s opaskem a indikátorem průtoku vč. kukly T1/ML, 8-mi 

hodinová baterie, nabíječka TOR/BC/SM, částicový filtr P3, předfiltr a samolepící ochranné folie 
17 213 17213

2017900
TORNADO - ventilátorová jednotka s opaskem a indikátorem průtoku vč. kukly T2, 8-mi hodinová 

baterie, nabíječka TOR/BC/SM, částicový filtr P3, předfiltr a samolepící ochranné folie 
17 502 17502

2017911
TORNADO - ventilátorová jednotka s opaskem a indikátorem průtoku vč. kukly T3/PC, 8-mi 

hodinová baterie, nabíječka TOR/BC/SM, částicový filtr P3, předfiltr a samolepící ochranné folie 
19 428 19428

2017913
TORNADO - ventilátorová jednotka s opaskem a indikátorem průtoku vč. kukly T25/PC, 8-mi 

hodinová baterie, nabíječka TOR/BC/SM, částicový filtr P3, předfiltr a samolepící ochranné folie 
23 352 23352

Kód Náhradní díly a doplňky Cena

TAKOS s.r.o. www.takos.cz +420 2 84826641,25
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EC8/PROCAP 

2014697
Mušlový chránič pro upevnění na přilbu PROCAP SNR 26 761 761

EC10/PROCA

P 2014698
Mušlový chránič pro upevnění na přilbu PROCAP SNR 29 909 909

T2/Hose 

2018681
Náhradí hadice PU kompletní pro kukly T-1, T-2, T-3, balení 3 ks, cena za ks 1 015 1015

5064297 Náhradí hadice PU kompletní pro kukly T-1, T-2, T-3, balení 3 ks, cena za ks 1 015 1015

2018685 Náhradí hadice EPDM (pryžová) kompletní pro kuklu T-4 1 277 1277

5564453 Náhradí hadice EPDM (pryžová) kompletní pro kukly T-4, T-45, WS-PF, FS-PF, T-5, T-25 1 860 1860

5064454 Náhradí hadice EPDM (pryžová) kompletní pro kukly T-7, T-8 1 797 1797

T1/Hood/ML 

1070616

Náhradní potah na kuklu povrstvený polyurethan na T-1  náhradní včetně výdechového ventilu, 

balení 5 ks, cena za ks
1 084 1084

T2/Hood 

1070624

Náhradní potah na kuklu povrstvený polyurethan na T-2  náhradní včetně výdechového ventilu, 

balení 5 ks, cena za ks
1 975 1975

T2/Hood/AS 

2006661

Náhradní potah na kuklu povrstvený antistatický polyurethan na T-2  náhradní včetně 

výdechového ventilu, balení 5 ks, cena za ks
2 218 2218

T2/Hood/SU 

2017240

Náhradní potah na kuklu jednorázový materiál na T-2  náhradní včetně výdechového ventilu, 

balení 5 ks, cena za ks
765 765

T25/HOOD/PC 

2010897
Náhradní Potah na kuklu hypalon T-25  včetně zorníku PC 7 367 7367

T3/Hood 

2016124

Náhradní potah na kuklu povrstvený polyurethan na T-3  náhradní včetně výdechového ventilu, 

balení 5 ks, cena za ks
972 972

T3/Visor/P95 

1070638
Náhradní zorník polykarbonátový (PC) na kuklu T- 3 nemlživý 773 773

T3/Visor/A95 

1070637
Náhradní zorník acetátový (AC) na kuklu T- 3 nemlživý 773 773

T5/Visor/PC 

1070656

Náhradní zorník na kuklu včetně těsnění z povrstveného polyurethanu na T-5 včetně 

výdechového ventilu (5)
1 522 1522

Tor/valve 

1070804
Náhradní výdechový ventil 324 324

2009017
Náhradní zorník pro celoobličejovou masku VISION 4000 a T-7 s kulovým panoramatickým 

zorníkem
1 080 1080

5064524 Polštářek PROCAP na hlavový kříž balení 5 ks 475 475

T-PRO-FSEAL 

5064488
Těsnění mezi krkem a zorníkem dýchací kukly PROCAP gumový okraj, balení 5 ks, cena za kus 929 929

T-PRO-VISOR-

HC 5064483
Zorník PC povrstvený proti škrábání kukla PROCAP, balení 5 ks, cena za kus 854 854

T-PRO-VISOR-

PC 5064482
Zorník PC kukla PROCAP čirý, balení 10 ks, cena za kus 393 393

2026605
Svářecí automatický samostmívací filtr SCOTT 2500V ADF se solárními články 90 x 120 x 9,2 

mm, digitální dispej s ovládáním, DIN 4 / 9-13, EN 380
2 176 2176

2026609
Svářecí automatický samostmívací filtr SCOTT 5500V ADF se solárními články 90 x 120 x 9,2 

mm, digitální dispej s ovládáním, DIN 4 / 9-13, EN 380
4 122 4122

Další zboží a náhradní díly budou naceněny na dotaz

TAKOS s.r.o. tel.: +420 296 150 111                                        

Sokolovská 

184
fax: +420 284 826 641

180 00 Praha 

8
e-mail: sales@takos.cz, info@takos.cz

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

Ceny v Kč bez DPH. Doprava zboží po celé ČR v ceně objednávky zboží nad 5.000 Kč 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 

TAKOS s.r.o. www.takos.cz +420 2 84826641,25


