
Ceny bez DPH dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0%

Platnost od: 22.1.2020

Kód Izolační dýchací přístroje Cena Vaše cena

2027157 SIGMA-2-VIS(V2)

Ochranný dýchací přístroj s otevřeným okruhem SCOTT SIGMA 2T2 s celoobličejovou maskou 

SCOTT VISION 3 PPLGFPN a ocelovou tlakovou lahví 6,0 l / 300 barů, kombinuje nejvyšší úroveň 

ochrany dýchacích cest v jednoduchém a cenově dostupném provedení, spolehlivě jednoduchá 

konstrukce splňuje potřeby průmyslu, námořní dopravy a požární ochrany, Sigma 2 Typ 2 je 

osvědčený dýchací přístroj pro vynikající trvanlivost, spolehlivost a je doporučován rozsáhlou 

uživatelskou základnou požadující kombinace maximálního výkonu a opravdovou provozní 

jednoduchostí, upínací popruhy ze 100% kevlarové tkaniny s bezpečnostními pásy okolo těla - 

nejvyšší možná specifikace poskytující nejvyšší úroveň ochrany před plameny, redukční ventily a 

plicní mechanika zajišťuje více než normovaný proud vzduchu, jednoduchý na údržbu a plně 

servisovatelné uživatelem, ergonomicky navržený lehký kompositový zádový nosič, možnost 

širokého výběru celoobličejových masek mezi Vision 3, Promask PP a Panaseal

24 550 24 550

2027166 PROPAK-i (V2)-2018

Ochranný dýchací přístroj s otevřeným okruhem SCOTT PROPAK s celoobličejovou maskou 

SCOTT VISION 3 PPLQFPN, nedělená plicní hadice a ocelovou tlakovou lahví 6,0 l / 300 barů, 

velice rozšířený a oblíbený přístroj více než 1 miliónu hasičů po celém světě, moderní samostatný 

dýchací přístroj s nízkou hmotností plnou certifikací, jednoduchostí a bezporuchovostí, nabízející 

nejvyšší úroveň ochrany dýchání, všechny prvky soupravy jsou navrženy tak, aby umožnily 

případný budoucí upgrade s minimálními náklady, kompositový nehořlavý nosič, rychloupevňovací 

systém upínaní tlakových lahví umožňuje upevnění nebo výměnu lahví v několika sekundách, 

upínací popruhy ze 100% kevlarové tkaniny s bezpečnostními pásy okolo těla - nejvyšší možná 

specifikace poskytující nejvyšší úroveň ochrany před plameny, redukční ventily a plicní mechanika 

zajišťuje více než normovaný proud vzduchu, jednoduchý na údržbu a plně servisovatelné 

uživatelem

33 186 33 186

PROPAK-2-2018

Ochranný dýchací přístroj s otevřeným okruhem SCOTT PROPAK s celoobličejovou maskou 

SCOTT VISION 3 PPLQFPN, SDC dělená plicní hadice a kompositovou tlakovou lahví 6,0 l / 300 

barů, velice rozšířený a oblíbený přístroj více než 1 miliónu hasičů po celém světě, moderní 

samostatný dýchací přístroj s nízkou hmotností plnou certifikací, jednoduchostí a bezporuchovostí, 

nabízející nejvyšší úroveň ochrany dýchání, všechny prvky soupravy jsou navrženy tak, aby 

umožnily případný budoucí upgrade s minimálními náklady, kompositový nehořlavý nosič, 

rychloupevňovací systém upínaní tlakových lahví umožňuje upevnění nebo výměnu lahví v 

několika sekundách, upínací popruhy ze 100% kevlarové tkaniny s bezpečnostními pásy okolo těla 

- nejvyšší možná specifikace poskytující nejvyšší úroveň ochrany před plameny, redukční ventily a 

plicní mechanika zajišťuje více než normovaný proud vzduchu, jednoduchý na údržbu a plně 

servisovatelné uživatelem

34 950 34 950

PROPAK-F-1-2018

Ochranný dýchací přístroj s otevřeným okruhem SCOTT PROPAK s celoobličejovou maskou 

SCOTT VISION 3 PPLQFPN, nedělená plicní hadice a ocelovou tlakovou lahví 6,0 l / 300 barů, 

velice rozšířený a oblíbený přístroj více než 1 miliónu hasičů po celém světě, moderní samostatný 

dýchací přístroj s nízkou hmotností plnou certifikací, jednoduchostí a bezporuchovostí, nabízející 

nejvyšší úroveň ochrany dýchání, všechny prvky soupravy jsou navrženy tak, aby umožnily 

případný budoucí upgrade s minimálními náklady, kompositový nehořlavý nosič s otočnými 

výztuhami podobnými z držáku ACS, rychloupevňovací systém upínaní tlakových lahví umožňuje 

upevnění nebo výměnu lahví v několika sekundách, upínací popruhy ze 100% kevlarové tkaniny s 

bezpečnostními pásy okolo těla - nejvyšší možná specifikace poskytující nejvyšší úroveň ochrany 

před plameny, redukční ventily a plicní mechanika zajišťuje více než normovaný proud vzduchu, 

jednoduchý na údržbu a plně servisovatelné uživatelem

29 396 29 396

PROPAK-F-SDC-2

Ochranný dýchací přístroj s otevřeným okruhem SCOTT PROPAK s celoobličejovou maskou 

SCOTT VISION 3 PPLQFPN, SDC dělená plicní hadice a kompositovou tlakovou lahví 6,0 l / 300 

barů, velice rozšířený a oblíbený přístroj více než 1 miliónu hasičů po celém světě, moderní 

samostatný dýchací přístroj s nízkou hmotností plnou certifikací, jednoduchostí a bezporuchovostí, 

nabízející nejvyšší úroveň ochrany dýchání, všechny prvky soupravy jsou navrženy tak, aby 

umožnily případný budoucí upgrade s minimálními náklady, kompositový nehořlavý nosič s 

otočnými výztuhami podobnými z držáku ACS, rychloupevňovací systém upínaní tlakových lahví 

umožňuje upevnění nebo výměnu lahví v několika sekundách, upínací popruhy ze 100% kevlarové 

tkaniny s bezpečnostními pásy okolo těla - nejvyšší možná specifikace poskytující nejvyšší úroveň 

ochrany před plameny, redukční ventily a plicní mechanika zajišťuje více než normovaný proud 

vzduchu, jednoduchý na údržbu a plně servisovatelné uživatelem

31 650 31 650

Generální ceník pro zastoupení

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

HONEYWELL, HOWAR LEIGHT, RESPAIR atd.
Vaše 

sleva: 



PROPAK-ACSF-1

Ochranný dýchací přístroj s otevřeným okruhem SCOTT PROPAK s celoobličejovou maskou 

SCOTT VISION 3 PPLQFPN, nedělená plicní hadice a ocelovou tlakovou lahví 6,0 l / 300 barů, 

velice rozšířený a oblíbený přístroj více než 1 miliónu hasičů po celém světě, moderní samostatný 

dýchací přístroj s nízkou hmotností plnou certifikací, jednoduchostí a bezporuchovostí, nabízející 

nejvyšší úroveň ochrany dýchání, všechny prvky soupravy jsou navrženy tak, aby umožnily 

případný budoucí upgrade s minimálními náklady, polstrovaný nehořlavý nosič ACS, 

rychloupevňovací systém upínaní tlakových lahví umožňuje upevnění nebo výměnu lahví v 

několika sekundách, upínací popruhy ze 100% kevlarové tkaniny s bezpečnostními pásy okolo těla 

- nejvyšší možná specifikace poskytující nejvyšší úroveň ochrany před plameny, redukční ventily a 

plicní mechanika zajišťuje více než normovaný proud vzduchu, jednoduchý na údržbu a plně 

servisovatelné uživatelem

25 981 25 981

1071675

Celoobličejovou maskou SCOTT VISION 3 Vision PP LQF PN, přetlakové provedení, zorník 

Torodial pro lepší výhled, silikonová lícnice masky a vnitřní maska  TPE, rychloupínací připojení 

pro ventil, velikost M/L, upínání na hlavu pomocí síťky, EN 136. Další provedení na vyžádání.

3 634 3 634

Další zboží a náhradní díly jsou uvedeny v jiných sekcích nebo budou naceněny na dotaz

TAKOS s.r.o. tel.: +420 296 150 111, 284 82 66 25                                            

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 


